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CRITERII DE INTERNARE IN SPITAL 

 

Internarea in spital se face pe urmatoarele criterii: 

 urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa 
pacientului sau care au acest potenţial, ce necesită supraveghere medicală 
continua; 

 boli cu potenţial endemoepidemic care necesită izolare şi tratament; 

 bolnavi aflaţi sub incidenţa art. 109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009 
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în cazurile 
dispuse prin ordonanţă a procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale, 
care necesită izolare ori internare obligatorie, şi tratamentul persoanelor private 
de libertate pentru care instanţa de judecată a dispus executarea pedepsei într-un 
penitenciar-spital, precum şi tratamentul pacienţilor din penitenciare ale căror 
afecţiuni necesită monitorizare şi reevaluare în cadrul penitenciarelor-spital; 

 diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau 
monitorizat în ambulatoriu ori spitalizare de zi. 

 

Actele necesare la internare: 

 Buletin sau carte de identitate. 

 Certificatul de nastere - in cazul minorilor sub 14 ani. 

 Cardul national de sanatate sau adeverinta inlocuitoare a cardului. 

 Bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist din ambulator. 

 Ordonanta emisa de Politie/Procuror sau Sentinta/Hotarare a Instantei de 
judecata, prin care se dispune internarea in spital. 

 Solicitari din partea Serviciul de Medicina Legala. 

 Decizie/hotarare din partea Comisiei pentru protectia copilului sau Instanta de 
judecata prin care sunt stabilite masuri de protectie sociala fata de minori. 

 Dispozitii de curator/tutore. 

 Dovada calitatii de asigurat (adeverinta salariat, cupon de pensie, adeverinta de 
somaj, adeverinta de elev, certificat de incadrare in grad de handicap, adeverinta 
de ajutor social, adeverinta de asigurat emisa de CAS etc). 

In situatia in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul 
acorda serviciile medicale de urgenta necesare, avand obligatia sa evalueze situatia 
medicala a pacientului si sa examineze pacientul daca starea de sanatate a acestuia 
nu mai prezinta urgenta. 

La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua 
internarea cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de catre acesta. 
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